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Załącznik Nr 2 

 

OPIS  I HARMONOGRAM WYBRANYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU 

 

„Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona 

oraz osób starszych” 

 

 

L.p. Działanie w ramach projektu Termin realizacji 

1.  I Kamień milowy – Wybór gmin i opracowanie modelu/standardu na rzecz 

deinstytucjonalizacji usług dla osób z chorobami neurologicznymi, a w 

szczególności z chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych 

W opracowaniu modelowego rozwiązania/standardu deinstytucjonalizacji usług 

udział wezmą Eksperci, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego - 

osoby odpowiedzialne za sprawy społeczne (w tym przedstawiciele OPS), 

użytkownicy wpracowanych rozwiązań standardów (odbiorcy wsparcia) oraz 

osoby odpowiedzialne za zarządzanie publicznym zasobem mieszkaniowym 

gminy, którzy wezma udział w następujących działaniach: 

- w 2 wizytach studyjnych: 1. Do Szwecji, 2. Do Niemiec celem 

zapoznania osób zaangażowanych w opracowanie modelowego 

rozwiązania/standardu z doświadczeniami i standardami 

międzynarodowymi. Pozwoli to na implementację sprawdzonych 

rozwiązań na grunt krajowy, 

- Panelach eksperckich, celem wspólnego wypracowania modelu, 

- Spotkaniach w gminach, które wdrożą model, celem upowszechnienia 

założeń. 

Realizator:  

 Na terenie woj. łódzkiego – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  

 Na terenie woj. opolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu 

III i IV kwartał 2018  

2.  II Kamień milowy - wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz 

deinstytucjonalizacji usług dla osób z chorobami neurologicznymi, a w 

szczególności z chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych 

W tym Kamieniu Milowym przewidziano: 

- Remonty mieszkań (adaptacja i wyposazenie lokali), dostosowanie do 

opracowanego modelu,  

- Szkolenie i zatrudnienie personelu MW 

- Wybór mieszkańców MW i realizacja usług w MW zgodnie z 

IV kwartał 2018 – 

IV 2021 
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opracowanym modelem/standardem 

Realizator:  

 Na terenie woj. łódzkiego – Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (z 

siedzibą w Łodzi) 

 Na terenie woj. opolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu  

3.  III Kamień milowy – opracowanie rekomendacji i działania edukacyjno 

szkoleniowe modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług dla osób z 

chorobami neurologicznymi, a w szczególności z chorobą Alzheimera i 

Parkinsona oraz osób starszych 

W tym kamieniu milowym przewidziano: 

- opracowanie rekomendacji dotyczących  wdrażania modelu/standardu 

- przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego i NGO w zakresie stosowania 

opracowanego i wdrożonego standardu oraz wymianę doświadczeń  

(4 spotkania).  

Realizator:  

 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

IV kwartał 2018 – I 

kwartał 2022  

4.  Zachowanie trwałości przez gminę, która wdrożyła pilotażowo model. 

 

W okresie 3 lat od 

zakończenia 

projektu tj. do 

2025 r. 


